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Czytanie z Księgi Rodzaju
Pan Bóg rzekł do Abrama: «Wyjdź z twojej ziemi
rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który
ci ukażę. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród,
będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił
tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, któ-

rzy tobie będą złorzeczyli, i Ja będę złorzeczył.
Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi». Abram udał się w drogę,
jak mu Pan rozkazał.
(Rdz 12, 1-4a).

Psalm responsoryjny (Ps. 33(32), 4-5. 18-19. 20 i 22).
Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość,
ziemia jest pełna Jego łaski.
Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych,
na tych, którzy czekają na Jego łaskę,

aby ocalił ich życie od śmierci
i żywił ich w czasie głodu.
Okaż swą łaskę ufającym Tobie.
Dusza nasza oczekuje Pana,
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.
Okaż swą łaskę ufającym Tobie.

Czytanie z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza
Najdroższy: Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej
mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym
wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która
nam dana została w Chrystusie Jezusie przed

wiecznymi czasami, ukazana natomiast została
teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela,
Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć,
a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez
Ewangelię.
(2 Tm 1, 8b-10).

Chwała Tobie, Królu wieków!
Z obłoku świetlanego odezwał się głos Ojca:
«To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie».
Chwała Tobie, Królu wieków!
Słowa Ewangelii według św. Mateusza
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego
Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno.
Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe
jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz,
którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł
do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli
chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój

Syn umiłowany, w którym mam upodobanie,
Jego słuchajcie». Uczniowie, słysząc to, upadli
na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się
do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się». Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».
(Mt 17, 1-9).

2

NASZA FAMILIA, 12 marca 2017 r., Nr 5

TRZY SKUTECZNE SPOSOBY NA NAWRÓCENIE
Pewien znajomy ksiądz przygotowując rekolekcje wielkopostne zaproponował prowokacyjny temat: „Kiedy wreszcie
pozwolisz Mi się nawrócić?”. Jakie uczucia budzi w Tobie,
Drogi Czytelniku to pytanie? Może zniecierpliwienie? „Ile razy
można słuchać o tym samym?”. A może zniechęcenie?
„Co roku próbuję i nic się nie zmienia”.
W języku greckim nawrócenie, „metanoia”, oznacza zmianę sposobu myślenia i działania. Proponuję zatem, aby tym
razem, podczas Wielkiego Postu 2017 zmienić myślenie.
W dalszej części przedstawiam trzy sposoby, jak się do tego
zabrać.
Sposób 1:
Porozmawiaj z Tym, który Cię kocha.
Niektórzy z nas mają wiele „zobowiązań modlitewnych”:
codzienny Różaniec, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Anioł
Pański, modlitwa brewiarzowa… Inni z trudnością znajdują
czas na wieczorny rachunek sumienia. Są osoby, które podejmują dodatkowe zobowiązania
w czasie Wielkiego Postu – wspaniale, jeśli i Ty odczuwasz pragnienie, aby się więcej modlić…
Ja natomiast chciałabym, abyś
spojrzał na modlitwę tak, jak
ją postrzegała św. Teresa z Avila:
„Modlitwa to (…) po wiele razy
powtarzana rozmowa z Tym,
o którym wiemy, że nas miłuje”.
Może więc zamiast „dokładać sobie” kolejny dziesiątek Różańca,
postaraj się codziennie trwać przez
kilka minut na wewnętrznej rozmowie z Bogiem. Odwiedź Jezusa
czekającego na Ciebie w tabernakulum i posłuchaj, co chce Ci przekazać. Przekaż Mu swoje troski
i poczekaj na Jego odpowiedź.
Nie forsuj na siłę swoich pomysłów. To On jest Bogiem! Albo
w zaciszu „swojej izdebki” przeczytaj fragment Ewangelii, na przykład czytanie na bieżący
dzień, wyobraź sobie, że stoisz w gronie osób otaczających
Nauczyciela i dołącz do Jego uczniów. Przekonasz się, jak bardzo słowa Jezusa, wypowiedziane 2000 lat temu dotyczą Twojej obecnej sytuacji. Nawróć się! Zmień myślenie! Porozmawiaj
ze swoim Bogiem w szczerości serca. Spróbuj w tym roku –
oprócz rekolekcji parafialnych – wybrać się na jakieś
krótkie rekolekcje wyjazdowe. Na stronie internetowej
http://rekolekcje.karmelczerna.pl można znaleźć propozycje.
Potraktuj rekolekcje jak weekend dla dwojga zakochanych –
Jezus i Ty! Ja wyjeżdżam na takie ćwiczenia duchowe co roku
i zapewniam, że jest to czas bezcenny. Nie obawiaj się,
że ucierpi na tym Twoja rodzina lub przedświąteczne porządki:
„Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla
ich dobra” [Rz 8, 28]. On pomnoży Twoje siły, pocieszy, rozwiąże trudne problemy. Nawróć się! Zmień myślenie! Poświęć
czas dla Tego, który Cię kocha! Odkryj prawdziwą Miłość!
Sposób 2:
Zrezygnuj z czegoś przyjemnego.
Złośliwi mówią, że wszystkie dobre rzeczy w życiu są albo
niezdrowe, albo nielegalne, albo tuczące. Ale Ty, podczas tegorocznego Wielkiego Postu zrezygnuj z czegoś, co naprawdę jest
dobre i sprawia Ci przyjemność. Rezygnacja ze słodyczy jest

popularnym wyrzeczeniem, jednak dzięki temu możesz zyskać
szczupłą sylwetkę, a nie o dietę tu chodzi. W Wielkim Poście
warto też rzucić palenie, ale zrób to dla zdrowia swojego i swojej rodziny. Natomiast Bogu, z miłości do Niego, ofiaruj mały
dar ze swoich przyzwyczajeń czy drobnych radości. Zrezygnuj
z oglądania swojego ulubionego serialu lub wieczornych wiadomości (tylko na 40 dni!). Nie sprawdzaj nowej dostawy do sklepu z używaną odzieżą lub aktualnej promocji w supermarkecie
(tylko w Wielkim Poście!). W piątki wyjdź z domu bez makijażu (wersja dla pań) lub zostaw samochód w garażu i pojedź
do pracy autobusem. Poczujesz pewien dyskomfort, uczucie
pustki, ale Bóg wypełni tę pustkę Swoją obecnością. Zyskasz
czas, który możesz poświęcić na rozmowę z Jezusem. Pomyślisz może, że takie wyrzeczenie to drobnostka – lepiej postawić sobie „prawdziwe” wyzwanie. Cóż, lepiej ofiarować Jezusowi drobne wyrzeczenie i podjąć trud walki z własną słabostką
starając się odpowiedzieć miłością na Jego zbawczą mękę, niż
pościć 40 dni o chlebie i wodzie
w poczuciu dumy z własnej wytrzymałości i wytrwałości. Natomiast gdy odmawiasz sobie słodyczy, czy innych przyjemności przeznacz zaoszczędzone w ten sposób
pieniądze na jakieś dzieło miłosierdzia. Taki post ma sens!
Sposób 3:
Podziel się!
Z jałmużną mamy zazwyczaj
problem. Komu pomóc? Mówimy:
„Przecież jest tylu potrzebujących.
I tak wszystkim nie pomogę”
albo „Dam pieniądze żebrakowi,
a wszystko pójdzie na alkohol”
lub „Nie mam zaufania do tych
wszystkich fundacji – tylko wyłudzają pieniądze”. Też tak czasami
myślisz? Czy nie wystarczy, że 1%
podatku przekażesz na Organizację
Pożytku Publicznego, a używane
ubrania zaniesiesz do Caritasu? Nawróć się! Zmień myślenie!
Za radą biskupa Grzegorza Rysia daj jałmużnę nie z tego,
co masz w nadmiarze, ale z tego, czego sam potrzebujesz:
„O jałmużnie czy miłosierdziu możemy mówić tylko wtedy,
gdy się dzielimy tym, czego nie mamy; gdy dajemy, choć sami
cierpimy biedę” [Bp G. Ryś, Bogaci Jego ubóstwem, Wyd.
W drodze]. Zatem wrzuć hojny datek do skarbonki „Dla biednych” w kościele i nie troszcz się o odpis od podatku
ani o to, kto skorzysta z Twoich pieniędzy. Zapłać rachunek
za leki ubogiej emerytce, która stoi przed Tobą w kolejce
w aptece. Zrób kanapki, herbatę i poczęstuj bezdomnego, który
zasnął na klatce schodowej. Pomóż komuś nieznajomemu,
kto nie będzie mógł Ci się odwdzięczyć, bo po prostu Ciebie
nie zna. To nie takie łatwe, wiem. Czasem trzeba przełamać
wstyd, czasem przekonać siebie samego, że ma więcej do dania,
niż się wydaje. To wymaga wysiłku, ale jak mówi Pismo:
„Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy”
[Syr 3, 30]. A kto z nas jest bez grzechu?
„Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia”
[2 Kor 6, 2]. Ten Wielki Post to czas dla Ciebie. Zmień
myślenie! Nawróć się!
Ewa Prymon - Ryś
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KOCHAĆ TO ŻYĆ DLA KOGOŚ
W czasie ziemskiego życia wcielonego Syna Bożego był,
zaraz po Maryi, drugim najbliższym Jezusowi człowiekiem
na tym świecie. A jednak Pismo Święte nie przytacza ani jednego jego słowa...
Święty Józef, oblubieniec Maryi, przybrany ojciec Jezusa,
głowa Świętej Rodziny, opiekun Kościoła świętego to z pewnością człowiek czynu. Przez całe swe życie
Józef – bez dyskutowania i udowadniania
swoich racji – w milczeniu słuchał tego,
co miał mu do powiedzenia Bóg, decydował
i działał. W ten sposób dawał ciągłe świadectwo swojej miłości do Maryi i do Jezusa poprzez cichą i konsekwentną obecność przy
Nich. I każdego dnia rezygnował z samego
siebie dla tych Dwojga: Bożego Syna i Jego
dziewiczej Matki.
A Oni byli mu posłuszni. W swojej Ewangelii św. Łukasz pisze wprost, że Jezus był
Józefowi we wszystkim posłuszny w czasie,
gdy żyli razem w Nazarecie. Także Maryja
słuchała poleceń Józefa. Dość wspomnieć
ucieczkę do Egiptu: oto mąż obudził
Ją w środku nocy i oświadczył, że muszą natychmiast wyemigrować z kraju – a Ona wzięła Niemowlę i bez słowa protestu zrobiła
to, co Jej kazał. Jeśli Oboje, Bóg i Jego Matka, darzyli tak wielkim szacunkiem prostego
cieślę, który nie był przecież wolny od grzechu pierworodnego, więc na pewno miał jakieś swoje drobne
słabości, to chyba najlepiej świadczy o jego cnotach.
Wyjątkowa misja, do której powołał Józefa Bóg, kosztowała
go ofiarę z całego życia. Dla Boga zrezygnował ze wszystkich
swoich ambicji i planów: z pragnienia dzielenia małżeńskiego
łoża z Kobietą, którą z pewnością kochał tak, jak mężczyzna
kocha kobietę, a zatem w każdym wymiarze męskiej miłości.
Dla Boga zrezygnował z marzeń o byciu biologicznym ojcem
gromadki dzieci, noszących JEGO rysy twarzy. Dla Boga zgodził się żyć w cieniu Boga… Aby wypełnić wolę Boga, każdego
dnia przekreślał wolę własną. W chwili, gdy na polecenie Anioła wziął do siebie Maryję i ukrytego już w Jej łonie Jezusa, Józefowi zawalił się przecież cały świat. I w tej samej chwili narodził się dla niego świat nowy. Bo Chrystus wszystko czyni

NOWE.
Jest jakąś przedziwną tajemnicą, że z jednej strony wszystko, co spotkało Maryję i Józefa, zdarzyło się ze względu
na Jezusa i z Jego powodu – a z drugiej strony w każdym z tych
wydarzeń Jezus był obecny, nadając im jedyny możliwy sens.
Maryja i Józef mieli tylko siebie nawzajem i Boga, któremu
zaufali i który zaufał im. Bo ten Bóg, któremu
oni zawierzyli się tak mocno, że pozwolili
Mu uczynić z ich życiem wszystko, co chciał
– ten sam Bóg zaufał im tak, że powierzył
im SAMEGO SIEBIE.
I ten właśnie Bóg, ukształtowany jako
człowiek doskonały i pełny, w sposób całkowity wynagrodził Ojcu za grzechy wszystkich
ludzi świata. Oznacza to, że z miłości do Boga
oraz do ludzi Chrystus wziął na siebie odpowiedzialność za czyny całej ludzkości. A przecież, jak uczy Kościół katolicki, wcielony Bóg
jako człowiek rozwijał się i wzrastał tak samo,
jak każdy z ludzi. Oznacza to, że dojrzewał,
czerpiąc wzorce od swego ziemskiego ojca.
To Józef pokazał Jezusowi, jak być mężczyzną odpowiedzialnym, kochającym, stałym
i wiernym. Było to możliwe dlatego, że sam
Józef każdego dnia dawał Jezusowi w szarej
codzienności Ich wspólnego ukrytego życia
w Nazarecie ciche, lecz prawdziwie heroiczne
świadectwo miłości Boga i bliźnich. Właśnie
tak, bo miłość to dar naszej odpowiedzialnej obecności w życiu
tych, których kochamy.
Gdy patrzę na św. Józefa, stanowi on dla mnie wzorzec
prawdziwego mężczyzny. Jest taki, jakim prawdziwy mężczyzna powinien być. Z kart Ewangelii wyłania się postać mężczyzny o niezłomnym harcie ducha i wielkiej sile woli, konsekwentnego w czynach i stałego w uczuciach, mającego odwagę
wziąć odpowiedzialność za siebie i za tych, których powierzył
mu Bóg – mężczyzny męskiego, bezbłędnie realizującego powołanie męża i ojca. Myślę, że między innymi to właśnie dlatego czcimy św. Józefa jako Patrona Kościoła świętego: bo wszyscy możemy uczyć się od niego, jak żyć dla Boga i dla ludzi –
a to znaczy: jak NIE ŻYĆ DLA SIEBIE.
Karolina Kalinowska

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA
Z okazji Imienin Czcigodnych Księży,
Ks. Prałata Józefa Jakubca
i Ks. Józefa Chodurka
Błogosławieństwa Bożego, zdrowia i radości wypływającej
z dobrego wypełniania swojego powołania kapłańskiego, aby Maryja Dziewica, zauważała w Waszym życiu wszystkie trudne sytuacje
i zapobiegała im prosząc swego umiłowanego Syna o interwencję,
a św. Józef, mąż sprawiedliwy niech służy Wam radą, a jednocześnie stanowi wzór człowieka zawierzenia i męstwa w podejmowaniu
odważnych dzieł, których owocem będzie chwała Boga w Trójcy
Jedynego, świętość rodzin i zbawienie każdego człowieka postawionego na Waszej kapłańskiej drodze. Szczęść Boże!
Zespół Redakcyjny „Naszej Familii”.
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WAKACJE NAD MORZEM - WŁADYSŁAWOWO 2017
Kolonia letnia organizowana jest dla dzieci szkół podstawowych.
Organizatorem jest Parafia Najświętszej Rodziny
w Krakowie – Nowym BieŜanowie.

13.07. – 26.07.2017
Informacje związane z kolonią

W trakcie wyjazdu zaplanowano:
• wycieczki autokarowe do Trójmiasta,
• rejs statkiem po morzu,
• gry i zabawy integracyjne,
• konkursy, wspólne śpiewanie,
• plażowanie,
• dyskoteki oraz inne atrakcje.

u ks. Bogdana:
tel. 501 978 832

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

KOSZT WYJAZDU 950 zł,
w cenie zawarte są wszystkie
atrakcje, wycieczki, ubezpieczenie NW, przejazd w obie
strony, nocleg i wyżywienie.

Zapisy w każdy wtorek w kancelarii parafialnej od godz.
16.00 do 17.30. Przy zapisie wpłata zaliczki 200 zł, w razie
rezygnacji zwrot wpłaconej kwoty. Jest możliwość wystawienia rachunku celem otrzymania dotacji z zakładu pracy.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W poniedziałek, 13 marca odbędzie się comiesięczne
formacyjne spotkanie Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio
w sali nr 1 po Mszy św. wieczornej.
2. Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne: Gorzkie Żale
w niedziele o godz. 16.00; Droga Krzyżowa w piątki:
dla dzieci o 16.30, dla dorosłych o 18.30 i dla młodzieży
o 19.30. Uczestnicząc w tych nabożeństwach możemy
uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
W czasie Gorzkich Żali jest zbierana składka na kwiaty
do Bożego Grobu. Za wszystkich ofiarodawców
i ich rodziny będziemy się modlić do Najświętszej Rodziny w czasie Mszy świętych nowennowych we wszystkie
środy Wielkiego Postu.
3. Przy stoliku z tyłu kościoła możemy nabyć baranki wielkanocne Caritas. Ofiara z ich sprzedaży przeznaczona
jest na pomoc dla biednych. O pomoc w sprzedaży prosimy przedstawicieli wspólnot parafialnych, których lista
znajduje się w zakrystii.
4. W dniu dzisiejszym zbierane są ofiary do puszek, przeznaczone na pomoc polskim misjonarzom poprzez Dzieło
Pomocy „Ad Gentes” przy Komisji Episkopatu Polski
ds. Misji. Wesprzyjmy ofiarami 2015 misjonarzy
i ich posługę ewangelizacyjną, charytatywną, medyczną
i edukacyjną. Módlmy się i ofiarowujmy za nich nasze
wyrzeczenia i posty.
5. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy
pamiętali o inwestycyjnym charakterze składki

w I niedzielę miesiąca marca. Złożono 3.430 zł. w kopertach, a na konto parafialne w styczniu wpłynęła kwota
4.710 zł.
6. Spotkanie Kręgu Biblijnego w sobotę, po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym.
7. W przyszłą niedzielę, 19 marca obchodzą swoje imieniny
ks. Prałat Józef Jakubiec oraz ks. Józef Chodurek. Życzymy Drogim Solenizantom obfitości łask Bożych, opieki
Najświętszej Rodziny, serca i życzliwości od wszystkich
parafian. Msza św. w intencji Solenizantów będzie odprawiona o godz. 11.00.
8. XXV Liceum Ogólnokształcące przy ul. Telimeny 9 rozpoczyna nabór do klas wojskowych, bezpieczeństwa publicznego oraz wewnętrznych służb ochrony. Dzień
otwarty szkoły odbędzie się 12 kwietnia od godz. 9.00.
9. Parafia organizuje wyjazd wakacyjny dla dzieci ze szkół
podstawowych do Władysławowa w dniach od 13 do 26
lipca. Więcej informacji u ks. Bogdana, a także na plakatach, w dzisiejszej „Naszej Familii”, na stronie internetowej parafii oraz na stolikach z tyłu kościoła.
10. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej, która
w tych dniach stanowi znakomitą lekturę duchową
na czas Wielkiego Postu.

Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjątkiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.
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